Nummer 8
September 2018

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind.
Ook uw kopie is gratis welkom!
Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 20 september.
Daarna 18 oktober, Vonderstraat 15, bij voorkeur per e-mail: samenteind@gmail.com
voorzien van verenigingslogo (eenmalig), maar ook handgeschreven teksten blijven
uiteraard gewoon welkom.
REDACTIE
Penningmeester / Contactpersoon adverteerders:
Jan Adriaans
Van de Eijndelaan 49

tel: 06-46857334

Tekstverwerking en lay out:
Anja van Meijl

Vonderstraat 15

tel: 06-46471073

Drukwerk:
Cor Koks

Brugstraat 32

tel.493787

Distributie:
Andrea Raaijmakers

Steenoven 22

tel. 495993

Rekeningnummer: NL06RABO01480.28.349

1

MEDEDELINGEN VAN DE KERK

Franciscusparochie
Locatie O.L. Vrouw Tenhemelopneming
Pastorie Nieuwendijk 37
5712 EJ Someren-Eind
Bank: NL14RABO01480.09.484
Email: past.eind.37@hetnet.nl

De pastorie is dagelijks
bereikbaar op telefoonnr.
0493-491315 ( is doorgeschakeld naar Nelly van
Houts)
Kapelaan van Overbeek
0493-691415

MISINTENTIES
Misintenties á € 10,00 kunnen in de brievenbus van de pastorie of bij Haspelstraat 21
aangeleverd worden.
Wilt u dat een aangevraagde misintentie in Het Contact wordt vermeld dan graag opgeven vóór
woensdagavond in de week voorafgaand aan de mis.
LOCATIERAAD O.L.VROUW TENHEMELOPNEMING SOMEREN-EIND
Locatieraad
Jo Van Diepen
Nelly van Houts
Ricus Looijmans
Ivy Geurds

Vlasstraat 13
Haspelstraat 21
Nieuwendijk 70
Kanaaldijk Zuid 43

493763
493100
440115
473907

Bereikbaarheid parochie/pastorie 491315 (doorgeschakeld naar Nelly van Houts ) )
Contactpersonen werkgroepen parochie
Piet van Houts

Haspelstraat 21

493100

Andrea Raaijmakers
Sandra Eilers
Heidi van de Voort
Toos Maas

Beheerder kerkhof/
grafdelver
Steenoven 22
495993
Coördinatie kosters
Sluisstraat 61
473996
1ste H. Communie
Korteweg 18a
440801/06-29379144 Heilig Vormsel
Kanaaldijk Zuid 61a 0495-663333
Sluis X111

Parochieadministratie
Anja Engelen
Dori Engelen

Brugstraat 22
Laarstraat 19

492990
492981

Bijdrage/ledenadm.
Kerkhofadm.

Koren
Gerry Jansen
Tonny Bennenbroek

Loonhof 13
Haspelstraat

471056
496542

Kinderkoor
Gospelkoor
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OPENINGSTIJDEN KERKHOF
Zomer 9.00 - 20.00 uur.
Winter 9.00 - 17.00 uur.
AFVAL KERKHOF
Groenafval van het kerkhof, s.v.p. op de daarvoor bestemde plaats deponeren. Het is niet de
bedoeling dat u het groenafval van thuis ook meebrengt.
Overig afval zoals: bloempotten, oase, papier, plastic, glas enz. s.v.p. mee naar huis nemen.
Hoe te handelen als u gebruik wilt maken van een van onderstaande diensten.
DOPEN
Het Sacrament van de Doop wordt toegediend door Kapelaan van Overbeek. Als u een kind
wilt laten dopen neem dan eerst contact op met het nr. van de pastorie.( zie boven).
Kapelaan van Overbeek zal daarna contact opnemen met de ouders van de dopeling.
HUWELIJK
Graag 2 maanden van tevoren telefonisch contact opnemen met het nummer van de pastorie zie
boven. Voor het huwelijk heeft u een doopbewijs nodig.
Indien u in een andere parochie gedoopt bent, kunt u daar het doopbewijs halen na een
afspraak.
Daarna neemt Kapelaan van Overbeek contact met u op om een afspraak te maken voor een
gesprek omtrent de viering.
Dan wordt ook het huwelijksformulier ingevuld. (Doopbewijs en trouwboekje van ouders
meenemen).
UITVAART
Neem bij het overlijden van een familielid altijd eerst telefonisch contact op met de pastorie,
(nummer zie boven.) Vandaar uit worden, in overleg met de familie, alle betrokken personen
geïnformeerd die nodig zijn voor de viering. (avondwake, koor, muziek, organist, acolieten
enz.)
Uit de collecte van de avondwake of uitvaart worden 3 missen gedaan namens de parochie.
Bij een avondwake en uitvaart worden er 6 missen gedaan namens de parochie.
Het herdenkingskruisje komt te hangen in de sacristie en kan na de eerstvolgende
allerzielenviering meegenomen worden.
Vriendelijk verzoek, Als er geen diensten in de kerk zijn, wilt u dan s.v.p. de moeite nemen
om toch de volgende gegevens van de overledene door te geven op de pastorie, voor een
notitie in de parochieboeken: Geb. datum – overlijdensdatum – overlijdensplaats – plaats en
datum crematie of begrafenis – laatste adres - adres fam. lid - toediening van het Sacrament
v.d. zieken ja/nee.
Dit kunt u per email doen n.l. past.eind.37@hetnet.nl
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ZLTO Someren nodigt Someren en omgeving uit om te komen “Proeven van het platteland”.
Een echt Zummers Foodfestival waar jong en oud letterlijk en figuurlijk kan proeven wat
agrarisch Someren allemaal te bieden heeft.
Kom ook en maak een smakelijke ontdekkingsreis door het ruime aanbod streetfood. Proef
verrassende gerechten in één van de mobiele foodtrucks, met onze eigen Zummerse
streekproducten als basis.
Aangevuld met eeen informatieve programmering over wat de agrarische sector in Someren
nog meer doet. Muziek, een hapje en een drankje. Ook voor kinderen veel ruimte voor educatie
en ontspanning. Het kleurrijke festivalterrein is gratis toegankelijk en uiteraard voor alle
leeftijden!
Een bezoekje aan het Zummers Foodfestival is een smaak- en sfeervol middagje uit.
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Zondag 16 september 2018
Dames en tiener kledingbeurs in
Someren – Eind
Einderplein 1
• winterkleding voor dames en tieners
• vanaf maat xs t/m ???

•

Afhalen deelnameformulier

(tegen betaling van 1 euro)

Ingang achterkant van het gebouw aan de Lambertusstraat.

Vrijdag

7 september

18.30 – 19.30

Zaterdag

8 september

13.00 - 14.00

Inleveren kleding: 14 en 15 september

Verkoop
Zondag 16 september 10.30 – 13.00

• OPHALEN VAN NIET VERKOCHTE ARTIKELEN EN GELD
Dinsdag 18 september 18.30 - 19.30

Info: Mien - tel. 0493-494430
of ineleenders@hotmail.com
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Muziekvereniging Juliana

The Beat Goes On
Slagwerkgroep Juliana bestaat 65 jaar. Ter gelegenheid hiervan geeft de groep samen met
de jeugdslagwerkgroep een avondvullend jubileumconcert, met als titel The Beat Goes
On. Het concert wordt twee keer uitgevoerd in MFA De Einder, op vrijdag 9 en zaterdag
10 november en begint om 20:30 uur. Kaarten (€ 12,50 per stuk, inclusief pauzedrankje)
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Bakkerij Van Eijk, cafetaria Perwillie,
broodjeszaak Jam Jamm en bij MFA De Einder. U kunt ze ook bestellen via
slagwerkgroepjuliana@gmail.com.
De slagwerkgroep staat al jaren bekend om de vernieuwende wegen die de muzikanten durven
in te slaan. Ook in dit concert gaan zij uitdagingen niet uit de weg en komen nummers van
AC/DC, George Baker en Santana voorbij, met elkaar verbonden door komische acts die laten
zien dat slagwerk al lang niet meer alleen trommelen is. Een combo, blazers, zangers en
zangeressen geven een extra dimensie aan dit concert, waarin zelfs slagwerkmuziek een
optreden van een paaldanseres tot ongekende hoogten zal brengen…. Dit was slechts een kleine
greep uit het gevarieerde programma dat u als toeschouwer te zien gaat krijgen, maar reden
genoeg om alvast een kaartje te bemachtigen!
Kijk voor de meest actuele informatie over de Muziekvereniging op Facebook, Instagram of op
www.muziekverenigingjuliana.nl
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KBO BEDEVAART
gezamenlijke KBO kringen Deurne - Asten - Someren.
Daar de regen de afgelopen dagen van de week vooraf de overhand had was het op woesdag 15
augustus een stralende dag. Het zonnetje vergezelde de pelgrims op weg naar de kerk van Onze
Lieve Vrouw Presentatie in Ommel. De Pelgrims kwamen in grote getalen naar de kerk in
Ommel en kon voorganger Pastor W. Kalb een bomvolle kerk begroeten en ieder welkom
heten. De pelgrims waren samen gekomen om de bedevaartsviering ter eren van Maria Ten
hemelopneming bij te wonen.
In zijn openingswoord gaf Pastor W. Kalb van KBO-Brabant aan dat de traditie van de
Kringen Deurne – Asten en Someren voor de KBO leden een mooie gelegenheid is om elkaar
te ontmoeten en gezamenlijk tot Maria te bidden en te zingen. De door de Pelgrims
meegebrachte bedevaartskaars werd binnen gebracht door Hennie Vossen, voorzitter KBO
Somerendorp, en kapelaan H.van Overbeek , die de kaars zegende en inwijden.
Na de openingswoorden en de kaarswijding door Kapelaan H. van Overbeek heette voorzitter
Hennie Vossen de aanwezigen welkom. In haar welkomswoord sprak zij dat deze viering
georganiseerd werd door de gezamenlijke Kringen van Deurne – Asten en Someren. En sprak
zij de wens uit dat de traditie van deze KBO Bedevaart nog jaren voort gezet mag worden. Zij
bedankte de werkgroep en wenste hen veel succes met de organisatie.
Ook was het fijn dat de Pastoors van de kerken in de Kring Deurne –Asten en Someren als
Concelebrant ook nu weer in de viering mee voorgingen of in de kerk aanwezig waren.
Voorganger Pastor W. Kalb ging vervolgens voor in de H.mis en stipte in de overweging aan
dat er eigenlijk weinig over het leven van Maria bekend is, terwijl zij toch een belangrijke
plaats inneemt in de geloofsbeleving van de mensen. Zij was vooral de moeder van Jezus en
had het vaak moeilijk met zijn uitspraken en zijn keuzes. Deze moederlijke zorgen en angsten
zijn van alle tijden. Door de eeuwen heen bleef zij het voorbeeld van menselijkheid: haar
zorgzaamheid, medeleven en steun voor allen, die het moeilijk hebben worden door de
gelovigen zeer gewaardeerd. Het is daarom dan ook fijn dat deze bedevaart zo gehouden kan
worden in de gezamenlijke Kringen..
Ondanks dat het broeierig warm was in de stampvolle kerk genoten de pelgrims van de sfeer en
het gezang van het koor de Nagalm uit Someren geleid door dirigent Karel Vering met
ondersteuning aan het orgel door Ad Bergmans. Het was fijn dat het koor tijdens de dienst
diverse marialiederen ten gehoren bracht en tot slot het lied ‘Onze Lieve Vrouwe van Ommel’
dat door alle aanwezigen uit volle borst met het koor werd meegezongen. In haar afsluitend
dankwoord bedankte Hennie Vossen allen die hun medewerking hebben gegeven om de viering
tot een succes te maken. En nodigde ze de aanwezigen uit om van een lekker kopje koffie met
lekkers te komen genieten in gemeenschapshuis De Kluis, maar wel voor eigen rekening.
Kapelaan van Overbeek nodigde in zijn slotwoord de aanwezigen uit om deel te nemen aan de
bedevaart naar Kevelaer. Deze bedevaart vindt plaats op vrijdag 12 oktober met vertrek bij de
Draai in Zeilberg om 9.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden tot 2 oktober bij mevrouw
Tony van Dijk telefoonnummer 06-47666662. Voor de bedevaart wordt de gehele dag
uitgetrokken. Zo kunt u deelnemen aan de H. Mis in de biechtkapel m.m.w. van VTO orkest uit
Deurne en plechtig lof in de kaarsenkapel m.m.w. van Lya de Haas en Henny Korsten. Ook
staat een bezoek aan het museum op het programma en sluiten ze de bedevaart af met geweldig
diner in Zeilberg.
Als Geestelijk leiders gaan Pastoor Paul Jansen en Kapelaan Harold van Overbeek mee.
Ook deze gezamenlijke Kringbedevaart is ook nu weer een geweldig succes.
Verslag namens de werkgroep.
Piet Matheij
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KWISUM 2018

Dit jaar alweer de 4e editie van KWISUM, de dorpsquiz van Someren-Eind. Teams gaan aan de
slag om allerlei hersenkrakende en creatieve vragen te beantwoorden en ludieke opdrachten uit
te voeren. Teams gaan de strijd met elkaar aan om de meeste punten te behalen en uiteindelijk
met de beker naar huis te gaan. Daarnaast zijn er mooie prijzen te verdienen!
De quizavond vindt plaats op zaterdag 13 oktober en start om 18.00 uur. Na afhalen van de
quizmap gaat ieder naar een zelf gekozen locatie, waar de quizmap wordt ingevuld. Op
zaterdag 27 oktober wordt Kwisum afgesloten met een feestavond en prijsuitreiking. Bij
aanvang van de feestavond zal (dit jaar voor het eerst) nog een finale opdracht gespeeld worden
tussen de deelnemende teams.
De inschrijving is gestart op Koningsdag (met inmiddels al een heleboel aanmeldingen!) en
loopt nog tot 29 september. Dus durf jij de uitdaging ook aan, zoek dan snel een team bij elkaar
en schrijf je in! Dit kan via de website www.kwisum.nl (een team bestaat uit minimaal 2
personen en er is geen maximum. Wij adviseren een minimum van 8 personen)
Vragen? Neem contact op met het Kwisum comite via info@kwisum.nl
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9 september Kofferbak Verkoop
door De Raad van 11van CV De Plattevonder
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PATROONSDAGVIERING EN HULDIGING JUBILARISSEN
ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2018
Op zaterdag 15 september a.s. vieren wij onze Patroonsdags. Tevens worden op deze dag onze
jubilarissen gehuldigd.
De jubilarissen zijn:
60 jaar lid: Remy Lammers, oud Hoofdman en Erelid
40 jaar lid: Lei van den Eijnde.
Het programma van deze dag is als volgt:
14.00 uur: Mis in de Sint Lambertuskapel aan de Brugstraat.
15.30 uur: Vendelhulde aan de jubilarissen op het Einderplein.
18.30 uur – 20.00 uur : Receptie jubilarissen in ons Gildehuis Cafe Jan van Tieskes.
Voor deze receptie bent u van harte uitgenodigd.
Overheid Gilde Sint Lambertus Someren Eind

PROGRAMMA EVA SEPTEMBER 2018
De vakantie is weer voorbij en dus gaan we weer beginnen aan een nieuw verenigingsjaar van
vrouwenvereniging EVA. Eindse Vrouwen Actief.
WOENSDAG 12 SEPTEMBER JAARVERGADERING
Zoals gebruikelijk komen het jaarverslag, financieel verslag en presentatie van het nieuwe
programma aan bod.
Ook hebben we dit jaar 2 jubilarissen.
Aan het einde van de vergadering kan men zich opgeven voor de diverse activiteiten.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Aanvang 20.00 uur in zaal "Jan van Tieskes"
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Gospelkoor Orinoco
zingt op 16 september bij
Museum Klok & Peel in Asten.
Gospelkoor Orinoco is een enthousiast koor uit Someren-Eind. Het koor bestaat uit ongeveer
20 leden. Vol enthousiasme zingen de dames van het koor uit volle borst de vrolijke uptempo
nummers. Maar dit doen zij niet zonder het muzikaal combo wat bestaat uit 4 heren. Met
drums, keyboard, bas en gitaar vormen zij een onmisbaar onderdeel van Orinoco.
Kom luisteren op 16 september tussen 14.00 en 16.00 uur in de Oranjerie van Museum Klok &
Peel te Asten. Tussendoor is het museum open en kun je wat rond kijken bij al het moois daar.
In 2018 bestaat Gospelkoor Orinoco 20 jaar!
Iedere maandag om 20:30u wordt er gerepeteerd in gemeenschapshuis De Einder in SomerenEind. Gospelkoor Orinoco is opgericht in 1998 en zijn trots op dit 20 jarig jubileum.
In 2017 stond er een speciaal optreden op het programma. Samen met de 3J’s zong Gospelkoor
Orinoco een nummer tijdens hun U2-tour in de Maaspoort te Venlo. Daarnaast treedt het koor
graag op bij bijvoorbeeld zorginstellingen, open dagen, uitwisselingsconcerten, H. missen en
huwelijksmissen.

Mag jouw zangstem ook weleens buiten de badkamer te horen zijn? Wij staan open voor
nieuwe leden! Kom gerust een avond luisteren en meezingen om te kijken of Gospelkoor
Orinoco iets voor jou is! Kijk op www.gospelkoororinoco.nl

KOM 16 SEPTEMBER EENS SWINGEN EN MEEZINGEN
IN ASTEN BIJ MUSEUM KLOK & PEEL
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De Dorpsondersteuner

In deze editie van Samen ’t Eind vindt u
informatie over de volgende activiteiten:
- Mantel-uit-dag: activiteit ‘potten
pimpen’ op 4 oktober
- Verrassend presentje voor de mantelzorger
- Wandelingen voor mensen met lichte dementie
- Cursus ‘omgaan met iemand met de ziekte dementie’
Zo Someren
Op de website www.zosomeren.nl kunt u terecht met uw vragen over Zorg & Welzijn, Werk &
Inkomen of Jeugd & Gezin. Hier vindt u ook contactgegevens van diverse mensen en
organisaties van Gemeente Someren.
Zorgt u voor iemand?
U bent mantelzorger als u ten minste 8 uur per week en langer dan 3 maanden mantelzorg
verleent aan iemand. U verdient dan een financieel compliment. Kijk voor het
mantelzorgcompliment op www.zosomeren.nl of vraag het formulier aan mij.
Smartphones, laptops, tablets enz..
Ik ben benieuwd of er behoefte is aan extra informatie en uitleg over digitale snufjes zoals de
mobiele telefoon, laptops, tablets, apps en misschien wel meer. De veranderingen gaan snel,
soms niet bij te houden! Is er vanuit inwoners uit Someren-Eind behoefte aan informatie,
cursussen of andere zaken? Graag hoor ik dat. Wanneer dit zo is, kan er wellicht iets
georganiseerd worden.
WhatsApp-Buurtpreventie
Diverse buurten en straten in Someren-Eind zijn al voorzien van buurtpreventie via de
WhatsApp. Hierdoor is het voor inbrekers en overlastplegers niet zo prettig om in uw buurt
actief te zijn.
Nog niet alle straten en wijken zijn actief. Wanneer u uw straat of buurt ook veiliger wilt
maken door WhatsApp kunt u informatie ophalen bij de gemeente of op de website
www.someren.nl.
Voor ondersteuningsvragen op het gebied van zorg, wonen, financiën, vervoer, etc. kunt u
contact met me opnemen.
Cindy Manders-Peeters
Dorpsondersteuner Someren-Eind
t. 0619221188
e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl
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Mantelzorgers uit Asten en Someren

De Mantel-Uit-Dagen vinden meerdere keren per jaar plaats en zijn voor mantelzorgers uit
Asten en Someren.
Deze bijeenkomsten staan in het teken van ontmoeting en ontspanning.
Het aanbod is heel divers: een bezoek aan een bedrijf of museum, samen een film kijken, een
creatieve middag of een wandelmiddag.
Potten pimpen 4 oktober 2018

Deze keer gaan we oude bloempotten, vazen of flessen met behulp van diverse materialen een
modern jasje geven. Wij zorgen voor deze materialen maar je dient zelf 2 potten, vazen of
flessen mee te brengen.
Het resultaat zal je verrassen!! Ook is er weel volop gelegenheid om lekker te buurten.
datum
tijd
waar
kosten

: donderdag 4 oktober 2018
: 13.00 uur tot ongeveer 16.30 uur
: Onis, Kerkstraat 10, Asten
: eigen bijdrage 2,50

Wij zorgen voor koffie en thee met iets lekkers.
Wij hebben er weer erg veel zin in en hopen je te mogen begroeten deze middag.
aanmelden

: voor 27 september 2018 bij

Hanny Nijssen: nijssen_h@hotmail.com of tel. 0493-694221
Onis werkgroep Mantel–Uit–Dagen Asten & Someren
Truus van Otterdijk steunpunt Mantelzorg Onis Kerkstraat 10 Asten
T.vanOtterdijk@oniswelzijn.nl of tel. 0493 441246
Tot 4 oktober,
werkgroep Mantel-Uit-Dagen Asten Someren
Annemieke, Petra en Hanny
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Een presentje voor een mantelzorger
Verras een (jonge) mantelzorger in Asten of Someren met een gratis presentje op de
Dag van de Mantelzorg.
Leef je met iemand samen die langdurig ziek is? Geef je, onbetaald, extra zorg, aandacht en
ondersteuning aan een kind of een ouder, of is er een vriend of buur voor wie je hulp onmisbaar
is? Dan noemen we dat mantelzorg. Je kiest er niet voor, het overkomt je.
Met dit jaar speciaal aandacht voor de jonge mantelzorger!
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met een familielid dat chronisch
ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft.
Op 10 november is de Landelijke Dag van de Mantelzorg.
Het thema is “verras de mantelzorger”.
De werkgroep mantelzorg, bestaande uit mantelzorgers of
vertegenwoordigers van organisaties waar mantelzorgers actief zijn,
geeft in Asten en Someren aandacht aan deze dag door op zaterdag
10 november mantelzorgers te verrassen met een presentje.
Dit wordt bij hem of haar thuis bezorgd.
Ken je een mantelzorger waarvan je vindt dat hij/zij als waardering een presentje verdient?
Elke vorm van het geven van mantelzorg wordt gewaardeerd, hoe groot
of klein ook. Een man die 24 uur per dag zorgt voor zijn hulpbehoevende vrouw, maar ook het
broertje wat zorgt voor zijn gehandicapt zusje.
Meldt haar/hem aan voor een leuke attentie!
Denk naast een volwassene, ook aan een kind/jongere tot 18 jaar!
Aanmelden kan tot 26 oktober 2018 bij Onis Steunpunt Mantelzorg.
t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl
0493 - 441246

m.lenders@oniswelzijn.nl
0493 - 441253

Meer informatie over mantelzorg: oniswelzijn.nl/mantelzorg
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Wandelingen voor mensen met lichte dementie
Op het moment dat iemand te horen krijgt dat hij of zij dementie heeft, ontstaat er een
zoektocht. Wat gaat er gebeuren, hoe verloopt dit proces? Maar ook: wat kan ik nog allemaal
doen?
Wandelen is vaak een prettige bezigheid die men heel lang kan blijven doen. Frisse lucht,
beweging, buiten zijn en aandacht voor de natuur is goed voor de gezondheid en vermindert
stress. Daarom organiseert Onis Welzijn samen met de IVN natuurwandelingen voor mensen
met een lichte vorm van dementie.
Wat houdt dit in?
Twee getrainde natuurgidsen van IVN Asten/Someren begeleiden maandelijks een wandeling
met een groep van 6 – 8 deelnemers. Naast het wandelen komt de natuurbeleving uitdrukkelijk
aan bod. De wandelingen duren ongeveer 1,5 a 2 uur.
Data: De wandelingen vinden plaats op de eerste maandag van de maand:
3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december 2018.
Tijd: van 10.00 – 12.00 uur
Plaats: Vertrek vanaf het kantoor van Onis, Kerkstraat 10 in Asten.
Kosten: € 2,50 per keer, inclusief koffie of thee na afloop.
Aanmelden en verdere informatie:
Wilt u mee gaan wandelen of heeft u nog vragen, neem dan contact op met Truus van Otterdijk:
(0493) 441246 of t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl
Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek plaats met u en eventuele
partner/mantelzorger en de 2 natuurgidsen. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of de
wandelingen aan uw verwachtingen voldoet. Als er zaken zijn waar tijdens de wandeling
rekening mee gehouden moet worden dan kunt u dit in het gesprek doorgeven.
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Cursus ‘omgaan met iemand met de ziekte dementie’
Omgaan met een persoon die de ziekte dementie heeft, is niet altijd gemakkelijk.
Naast geheugenproblemen leidt dementie ook tot gedragsveranderingen en -stoornissen. Daarom
organiseert Onis Steunpunt Mantelzorg de cursus ‘omgaan met
de ziekte dementie’. De cursus leert inzien waarom mensen met de ziekte dementie zich anders
gaan gedragen. Waarom doen ze dat? Hoe werken de hersenen in het
hoofd van iemand die dementeert.
Deze onderwerpen komen aan bod
In drie bijeenkomsten gaat u aan de slag met het begrip dementie, de verschijnselen, het verloop
van de ziekte en uitleg over diverse benaderingswijzen. De cursus biedt kennis en enkele
vaardigheden die het omgaan met de ziekte vergemakkelijken. En helpen begrip te krijgen. Dit
alles ondersteund door beeldmateriaal. De cursus biedt niet op alle vragen een pasklare
oplossing, omdat dementie zich bij elke persoon
anders manifesteert. Uiteraard is er wel de mogelijkheid om van gedachten te wisselen met
collega-mantelzorgers.

Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:

26 september, 3 en 10 oktober
19.30-21.30 uur
SCC De Ruchte, Laan ten Roode 71, Someren
10 eur

Aanmelden
Aanmelden is voor deze cursus verplicht en kan tot uiterlijk 19 september bij Onis Steunpunt
Mantelzorg.
LET OP: per familie kunnen maximaal 2 personen deelnemen. Het aantal plaatsen is beperkt!
Asten
Truus van Otterdijk
Kerkstraat 10 Asten
t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl
(0493) 44 12 46

Someren
Marianne Lenders
Laan ten Roode 71A (de Ruchte) Someren
m.lenders@oniswelzijn.nl
(0493) 44 12 53
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Endless road,
nieuw boek van schrijver uit d’End
In 2000 was Twan Linders, geboren en getogen in SomerenEind, één van de vele jongeren die naar Australië gingen om te
backpacken. De voorzichtige opkomst van internet en de
mobiele telefoon hadden de andere kant van de wereld gevoelsmatig een stuk dichterbij
gebracht. Opgegroeid in d’End waren de afstanden in Australië overweldigend: de treinreis van
Perth naar Adelaide duurde 44 uur onafgebroken. Maar ook het leven in hostels, de vrijheid en
de ontmoetingen met andere mensen van over de hele wereld maakt een onuitwisbare indruk.
In de zeventien jaar daarna zou Linders nog twee keer terug ‘down under’ gaan, in 2007 en in
het najaar van 2017. Nu om te ervaren hoe het is om als ‘oudere’ backpacker van 43 te
overnachten in hostels tussen de twintigjarigen. En om te zien hoe het backpacken in de loop
der jaren veranderd is.
Over die drie reizen schreef Linders, journalist bij het Eindhovens Dagblad, het boek Endless
road. Het boek bevat veel kleurenfoto’s en staat vol met wetenswaardigheden over alles wat
Australië zo’n bijzonder land maakt. Het is een boek over pinguïns, parachutespringen,
stromatolieten (de oudste levende organismen ter wereld), seks in een stapelbed, de zoektocht
naar de ideale partner, ouder worden en het rare taalgebruik van die Australiërs.
Endless road (422 pagina’s) is te koop bij Primera en Fun8 in Someren en via bol.com.
Hierbij enkele fragmenten. Fragment 1:
’s Avonds is er een kampvuurtje in de gezellig drukke
binnentuin van het hostel. Daniël, een backpacker uit
Duitsland, heeft een gitaar en kan er aardig op spelen.
Hanna zit op een bankje in de vlammen te staren.
Melancholisch of verveeld, ik kan het niet zien. Maar ik ga
bij haar zitten om haar gezelschap te houden en dat vindt ze
zichtbaar leuk. We praten over van alles en nog wat. Het
surfen, het IJzeren Gordijn, haar plannen, mijn schrijven. Hè
verdomme, ik had best nog een paar dagen willen blijven, al
was het maar om met dit Duitse meisje naar het strand te
gaan. Dat is het nadeel van een strak schema. Hanna belooft
dat ze de volgende ochtend vroeg opstaat, zodat we om
negen uur nog samen kunnen ontbijten voordat ik vertrek.
Ze houdt zich aan haar woord. Als ik de volgende ochtend
met een mok thee aan een van de picknicktafels zit, zie ik
Hanna in de keuken rondscharrelen. Ze heeft een
doorschijnend lang grijs T-shirt aan met daaronder een zwart slipje en een zwarte beha. Een
minuut of tien later komt ze tegenover me zitten. Met een mok thee en enkele gesmeerde
boterhammen. Maar zonder de beha, constateer ik verrast. Zou ze die speciaal voor mij hebben
uitgedaan? Dat zou ik een enorm compliment vinden van een negentienjarig meisje. Ik ben
misschien wel net zo oud als haar vader. Is dit het bewijs dat Hanna mij niet als oud
beschouwt? Dat leeftijd slechts een getal is, als het klikt? Of vindt ze het spannend om me te
plagen, juist omdat ik zoveel ouder ben? Zijn er andere redenen denkbaar waarom ze zich van
haar beha ontdaan heeft? Wil ze een feministisch statement maken, zoals prins Claus ooit het
juk van de stropdas van zich afwierp? Of liggen er praktische overwegingen aan ten grondslag?
Was het bij nader inzien gewoon te warm voor een beha vandaag? Ik zie de contouren van haar
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parmantige kleine borsten door het T-shirt heen. Als Hanna een beetje voorover hangt kijk ik
zo naar binnen, want mijn favoriete kledingstuk van het moment is wijd en ook nog eens
voorzien van een enorme V-hals.
Ik zeg er verder niets over. Wat moet ik erover zeggen? Hanna weet zelf ook wel dat ze geen
beha aan heeft. En ze weet donders goed dat ik het in de gaten heb. Het lijkt verdomme wel
alsof ik in die roman van Nabokov beland ben. Dat eigenwijze wipneusje en haar ondeugende
lach – of verbeeld ik me dit allemaal? – spreken boekdelen. Maar het blijft een onuitgesproken
spel tussen ons. Of van haar met mij. Nu baal ik helemaal dat mijn bus over een uur vertrekt.
Had ik met haar in bed kunnen belanden als ik meer tijd had gehad? Ik denk van niet, of ik
troost mezelf maar met die gedachte.
Hanna vraagt me nog iets in haar reisdagboek te schrijven. Ik citeer enkele regels uit Endless
road van Time Bandits en schrijf dat ik haar een bijzonder meisje vind. Daar is geen woord aan
gelogen. Ik zet mijn volledige naam eronder, dan kan ze me op Facebook terugvinden als ze dat
mocht willen. Maar ik weet inmiddels hoe dat gaat met reisvriendschappen: uit het oog, uit het
hart. De jeugd lijkt daar meedogenlozer in geworden. Iedereen voegt iedereen toe op Facebook,
maar het betekent niets meer. Ik was vroeger vaak degene die moeite deed om contacten in
stand te houden, maar ik ben me steeds minder illusies gaan maken over de zin ervan.
Fragment 2:
Natuurlijk probeer ik in het bijzijn van Daphne de beste versie van mezelf te zijn die ik in huis
heb. En dat betekent helaas ook dat ik me niet kan laten kennen als dit wilde meisje met het
idee komt om op vier kilometer hoogte uit een vliegtuig te springen. Als ik in mijn eentje was
geweest: no fucking way dat ik zou zijn gaan parachutespringen. Nu laat ik me zonder slag of
stoot overhalen, al gieren de zenuwen me door de keel als we met een select gezelschap in een
compact vliegtuigje steeds verder stijgen. En de knellende aardse banden doorsnijden om het
gezicht van God aan te raken, zoals Reagan het verwoordde na de ramp met de Challenger.
Maar daar wil ik nu even niet aan denken, vliegrampen.
Diep van binnen wil ik dit ook wel een keer geprobeerd hebben, en Daphnes aanwezigheid is
de perfecte stok achter de deur. Op twaalfduizend voet is Daphne al uit het toestel verdwenen
als mijn tandeminstructeur – degene die hopelijk weet aan welk touwtje hij moet trekken – me
gebaart dat we richting het gat van de deur gaan. Ik moet in de deuropening gaan zitten, met
mijn benen over de rand. Hoewel mijn instructeur al vastgegespt op mijn rug zit – hij is nog
bezig wat laatste handelingen te verrichten – schieten allerlei irreële scenario’s van hoe dit
gigantisch mis kan lopen door mijn hoofd heen. Ik zie mezelf al door een onverwachte
windvlaag het toestel uit waaien.
Ik moet mijn armen kruiselings over mijn borst houden en mijn hoofd in mijn nek leggen. De
belangrijkste man in mijn leven op dit moment moet de instructies een keer herhalen, want ik
functioneer niet meer. Ik ben ineens ook al het Engels dat ik ooit geleerd heb vergeten. Dan zijn
er die laatste tergende seconden, waarop ik weet dat ik elk moment overboord geduwd kan
worden. De eerste momenten voelen als vallen, met een tintelend gevoel in mijn onderbuik
alsof ik in het piratenschip in de Efteling zit. Daarna lijkt de luchtweerstand vat op me te
krijgen. Door de druk verandert mijn gelaatsuitdrukking in de constante grimas van een
waanzinnige. Een cameraman is vlak na ons het vliegtuig uitgesprongen om deze momenten
van totale ontoerekeningsvatbaarheid op foto en video vast te leggen, wellicht om me er later
mee te chanteren. Dat de lucht me tegendruk geeft, zorgt voor enige opluchting. Misschien een
beetje voorbarig want van anderhalve kilometer hoogte kun je nog best hard vallen, maar de
bloedstollende momenten van het wachten zijn achter de rug. De adrenaline komt vrij. Op
vijfduizend voet gaat de parachute open. Het voelt alsof ik perfect stil hang in de lucht. Ik voel
geen wind en na de turbine die de vrije val was, is de stilte overweldigend. Het is nu echt
genieten. Van het uitzicht over Lake Taupo, het heldere weer en de aarde die geruststellend
langzaam dichterbij komt. De landing verloopt soepel. De rest van de dag stuiter ik over de
camping van de adrenaline die nog door mijn lijf raast.
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Beste toneelvrienden,

De vakanties zijn grotendeels achter de rug. Het toneelseizoen nadert alweer snel. Je kan in het
najaar op verschillende plaatsen naar mooie producties gaan kijken. De Kring hier in SomerenEind is ook weer een nieuw stuk aan het instuderen. Dit jaar doen we het met een kleine
bezetting. Er staan 6 spelers voor u op het toneel.
Dat neemt niet weg dat we een mooie productie gaan neerzetten. Zij spelen voor u de klucht:

“Alles het raam uit”
Met een aantal jonge meiden moet dat lukken! Het voordeel van een kleine groep is dat je meer
aan rolverdieping kunt doen. Dit merkten we al in de repetities voor de vakantie. De spelers
hebben er in ieder geval zin in.
Een verandering t.o.v. voorgaande jaren is dat ervoor gekozen is om terug te gaan van 4 naar 3
uitvoeringen. We hopen daarmee voor vollere zalen te kunnen spelen.
We zijn op zoek naar nieuwe enthousiaste toneelspelers. Je hoeft geen toneelervaring te hebben
om mee te spelen. Het is een gezellige club waar iedereen welkom is. Er wordt veel gelachen,
maar ook serieus gewerkt. Lijkt het je wat, je kunt altijd contact opnemen met één van onze
leden of via de website: www.toneelgroepdekring.nl.
Je kunt ook een keer komen kijken en luisteren tijdens één van onze repetities op dinsdagavond
vanaf 20.15 uur in gemeenschapshuis De Einder.
Vanaf 16 jaar kan je meedoen met het volwassentoneel. Is er voldoende animo van jeugdigen
vanaf 11 jaar, dan kunnen we vast wel ook iets voor deze groep betekenen.
Daarnaast zijn nieuwe leden ook altijd welkom, voor mensen die liever niet op het toneel staan,
maar op de achtergrond willen helpen bij De Kring.
Dus belangstellenden schroom niet en laat iets van je horen.
Speeldata:
aanvang 20.00 uur in het gemeenschapshuis De Einder
Première Zaterdag 27 oktober
Dinsdag 30 oktober
Vrijdag 2 november
Kaartverkoop:
€ 5,00 per persoon (ongeacht leeftijd).
Te reserveren op de website www.toneelgroepdekring.nl, bij info@toneelgroepdekring.nl
en telefonisch: 06-15461017 (Marian Mennen) Bij voorkeur tussen 18.00 en 21.00 uur.
We zien u graag tijdens onze voorstellingen in de Einder.
Bestuur De Kring

20

Nardje van Houts, 1909 – 1996
Gehuwd met Netje Cramers, 1915 – 1988.
Nardje werd geboren op de boerderij van zijn vader Marinus van Houts, in de volksmond
Marinus Wijnen. Deze had een klein boerenbedrijf zoals er toendertijd veel langs de
Einderstraat (Boerenkamplaan) waren. Het huis stond tegenover de maalderij van Jan
Lammers sr.
Ondanks dat Nardje een klein manneke bleef groeide hij voorspoedig op en bezocht de lagere
school in Someren-Eind. Doorleren was er vroeger niet bij en daarom werkte hij de eerste jaren
na school op het bedrijf bij zijn vader.
Het was intussen de dertiger jaren geworden vóór de tweede wereldoorlog en toen heerste er
een zeer zware crisistijd waarbij een geweldige werkloosheid heerste en er totaal geen sociale
uitkeringen waren.
Frits van der Heijden was zijn broer Michel, die op 33-jarige leeftijd plotseling was overleden,
als bakker opgevolgd, en daar kon Nardje beginnen als broodbezorger.
Hij was toen al lid van Gilde St.Lambertus. Ik kan me nog goed herinneren dat Nardje iedere
zondagmorgen rond half tien bij ons aankwam om samen met mijn vader te voet naar de
hoogmis van tien uur te gaan. Na de mis staken zij de straat over om bij Ties van de Laar
traditioneel een borrel te gaan drinken en wat te buurten. Vervolgens kuierden zij dan naar café
Frans van de Laar waar dezelfde ceremonie plaatsvond om tenslotte te eindigen bij Peerke-,
later Anneke van Doorn. Zij vonden dat ze dat wel verdiend hadden na een week van hard
werken.
Nardje was een vrolijk en sociaal denkend manneke die altijd klaar stond om mensen te helpen.
Iedereen kon een beroep op hem doen en met een kwinkslag en een lachend gezicht hielp hij
dan. Heel in het begin heeft Nardje nog even brood rond gebracht met een transportfiets met
een grote mand voorop maar omdat Frits van der Heijden een paardenliefhebber was schafte hij
een dichte plattewagen aan waar veel meer in kon dan op de fiets. Frits was bewonderaar van
Gelderse paarden die wit-zwart van kleur waren en namen hadden als Gok en Kapel. Daarmee
heeft Nardje de hele omgeving af gereden, niet alleen in ’t Eind, maar ook in het Dorp,
Someren-Heide tot aan de bossen toe, in de Pan en zelfs op Huchten, op Hogenbergen, in de
Peel en naar De Moost, een gehucht diep in de Peel dat op het einde lag van het Peelkanaal, en
waar door de maatschappij van v.d.Griend een aantal huizen met een klein schooltje was
gebouwd.
Heel vaak mochten wij met Nardje meerijden op de bok van de wagen en dat was voor ons
altijd een groot feest. Onderweg mochten wij dan de teugels van het paard vasthouden,
ofschoon dat eigenlijk niet nodig was want de paarden wisten precies overal de weg.
Op een gegeven moment, het was in de 2e wereldoorlog, nam Frits van der Heijden een nieuw
winkelmeisje aan, Netje Cramers uit Weert. Nardje werd er verliefd op en ook Netje was
gecharmeerd van Nardje, het klikte van het begin af aan met elkaar. Ze stelden voor om te gaan
trouwen maar in de oorlog was alles op de bon en weinig te krijgen. Ze konden in gaan wonen
bij een tante van Nardje, Drieka van Houts, haar bijnaam was Drieka de Kwezel.
Toch wist Netje een keurig jurkje te laten maken maar ze wilde daarbij een mooi hoedje.
Bij de bakker was een onderduiker die uit Bussem kwam en die had een groene echt vilten
hoed op als hij de gierkelder van de paardenstal ging leeg varen. Netje had wel in de gaten dat
het oorspronkelijk een dure hoed was geweest en vroeg of zij die mocht hebben. Ja, dat mocht.
Zij ging er mee naar hoedenwinkel van de Laar in de Einderstraat en die maakte er een pracht
van een hoed van, compleet met voile, en het werd een schitterend bruidje. De bruiloft werd
gehouden in de bakkerij’
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Later, in 1947 verhuisden zij naar de Haspelstraat en kregen vier kinderen, 3 jongens en een
meisje.
Erg goed heb ik later Nardje leren kennen bij de Carnaval die opgericht werd op 11-11-1956.
De eerste optocht trok in 1957 door alle straten van Someren-Eind en omdat iedereen de stoet
wilde zien volgde men de hele Sluisstraat tot aan Twaalf, daarna de Boerenkamplaan tot aan
kolenboer Frans Lomans, en vervolgens de Nieuwendijk tot aan Greijmans.
Het carnavalsfeest werd groots opgezet want nergens in de hele omgeving bestond
Carnavalvieren niet. Maar het probleem was . . . waar?
Geld was er niet dus een tent huren was niet mogelijk. De grote Carpfabriek stond voor de helft
leeg en daarom vroeg het bestuur toestemming om daar gebruik van te mogen maken. Dat werd
toegestaan en de sleutels van de fabriek werden overhandigd.
Maar toen we de eerste keer gingen kijken schrokken we van de bende die we daar aantroffen,
kapotgescheurde kartonnen dozen, lege zakken, de hele vloer lag bezaaid met allerlei rommel.
Wat doen we daarmee, opruimen, maar daar hebben we hulp bij nodig. Er werden een aantal
mensen uitgenodigd en elf mensen waren geneigd om te helpen, zij kregen de naam van
sleuteldragers want alle sleutels van de fabriek werden aan hen toevertrouwd.
De eerste die zich op gaf was Nardje van Houts en daarmee werd hij benoemd tot min of meer
de leider van de sleuteldragers. Deze mensen gingen voortvarend te werk maar het was een hele
klus. Toen ze een poosje bezig waren begon het te regenen en toen bleek dat er op
verschillende plaatsen lekken in het dak waren. Geld om dat te repareren was er niet, dus
werden er lange ladders aangerukt, want de fabriek was erg hoog, en overal werden met
ijzerdraad lege emmers en zelfs een grote teil aan het plafond gehangen. Als het regende
moesten deze emmers regelmatig droog gemaakt worden. Dat gebeurde dan door Nardje en Lei
van Horne.
Er werd, voor die tijd, een toporkest ingehuurd, Bob Scholte, en die eerste carnaval op de
Plattevonder werd een enorm succes, er kwamen, over drie dagen, meer dan 6000 mensen in de
zaal. Het werden voor de sleuteldragers drukke dagen om alles in goede banen te leiden en
toezicht te houden. Tijdens een pauze hoorde men luidkeels “Help, help” roepen. Wat was er
aan de hand, de leider van het orkest was met een jong meisje achter de fabriek gelopen, niet
wetend dat daar een grote gierkelder lag die met houten balken en oude planken was dicht
gelegd. Deze waren echter door de tijd danig rot geworden dus zakten de beide minnaars tot
aan hun middel in de gierput. Nardje werd er bij geroepen en wist ze beide met een lang touw
op het droge te krijgen maar de lucht die ze meedroegen was verre van fris. In no time kwam
Nardje met een groene legerbroek aan dragen die de muzikant aan kon trekken. Ze
overnachtten bij Cees Velings en toen wij na carnaval gingen afrekenen en vroegen hoe het
bevallen was antwoordde Cees: “Het ging redelijk goed, alleen de laatste avond was het net of
er iemand in zijn boks had gescheten, zo stonk het”!
Ook heeft Nardje jarenlang met een comité van drie man de keuze gedaan van de nieuwe Prins
Carnaval. Dat gebeurde altijd onder de strengste geheimhouding.
Zo kan ik nog lang doorgaan over Nardje van Houts, een man met vele goede eigenschappen,
sociaal ingesteld, behulpzaam en altijd bereid om klusjes op zich te nemen, kortom, iemand die
eigenlijk een grote onderscheiding verdiende maar niet heeft gekregen.
Hij was tevreden, een content menneke!
Remy Lammers.
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Het programma voor het 56e Zummers Triduüm
Dinsdag 4 september 2018
Ontvangst in de Bunt
10.00 uur

Viering door pastoor Scheepers, m.m.v. Vocal group "Heart & Soul"

11.00 uur

Welkom en opening 56e Zummers Triduüm door voorzitter Ine Grosfeld

12.15 uur

Lunch i.s.m. restaurant Heidehof en Van Mierlo vlees

Rustpauze en Liederentafel m.m.v. Frans, Wim en Jaantje
14.30 uur

Optreden Mark van de Tillaar

16.15 uur

Sluiting en vertrek vanaf de Ruchte

Woensdag 5 september 2018
Ontvangst in de Bunt
10.00 uur

Viering door dominee Van Iperen m.m.v. het Seniorenorkest

11.00 uur

Welkomstwoord

12.15 uur

Lunch i.s.m. restaurant Heidehof

Rustpauze en Liederentafel m.m.v. Frans, Wim en Jan
14.30 uur

Optreden zanggroep 't Akkoord

16.15 uur

Sluiting en vertrek vanaf de Ruchte

Donderdag 6 september 2018
Ontvangst in de Bunt
10.00 uur

Welkomstwoord

10.30 uur

Optreden van zangeres Anita Leenders, muzikaal ondersteund door Cor Mutsers

12.15 uur

Lunch i.s.m. Nadja van Gemert van "Natuurlijk eten"

Rustpauze en Liederentafel m.m.v. Frans, Louis e.a.
14.30 uur

Samenkomst in de Bunt, waar de Mariahulde plaatsvindt.

15.00 uur

Mariahulde en zegening door Kapelaan van Overbeek, m.m.v. paters, pastor,
dominee en het Paulus- en Jozefkoor

16.15 uur

Sluiting en vertrek vanaf de Bunt
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Zondag 14 oktober organiseert Energiecentrum Het Spiraal een paranormale beurs in
Someren-Eind.

Op de beurs zitten mediums en coaches, ieder met zijn/haar specialisme maar allen met
hetzelfde doel; om er te zijn voor jou!
Wij streven naar een diversiteit aan activiteiten op onze beurs. Want daar ligt volgens ons ook
de kracht; ieder mens is uniek en is gebaat bij een passende boodschap/werkwijze EN dat kun
je vinden op onze beurs! Je kunt op je gemak rond lopen en zelf komen voelen. Eens kijken bij
een van de verkoop stands of kom je voor een boodschap gelegd door een tarotiste, een
boodschap via automatisch schrift of via een bijenwastekening of wil je graag een massage?
Als je aan jezelf wilt gaan werken en op zoek bent naar een passende workshop of training; op
onze beurs kun je informatie vinden! Je kunt vrijblijvend rondkijken en een van onze lezingen
bijwonen. Krijg zo een indruk van wat er allemaal wordt gedaan op spiritueel en op aards
gebied.
Kom je onze beurs ook bezoeken?! Je bent van Harte Welkom!
Paranormale beurs
Zondag 14 oktober 2018
MFC de Einder te Someren-Eind
Van 11.00 uur tot 17.00 uur
Entree € 3,50 p.p. kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding gratis
Er zijn deze dag 3 lezingen. Gratis bij te wonen op vertoon van je entreekaart.
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START CARNAVALSSEIZOEN
Wat hebben we een heerlijk warme zomer gehad. Hopelijk is iedereen weer helemaal
opgeladen en kunnen we ons nu volop storten in het carnavalsseizoen, wat weer voor de deur
staat.
Net als vorig jaar, starten we al in november en op de 17e wordt onze 63e prins alweer bekend
gemaakt.
Ook het Jeugdcomité staat in de startblokken om al in het begin van het schooljaar de jeugdige
Rotten en Rottinnen te informeren en voor te bereiden op het Jeugdprinsenbal.
Enkele data om alvast te noteren:
Zondag 9 september 2018
Woensdag 12 september 2018
Dinsdag 6 november 2018
Vrijdag 16 november 2018
Zaterdag 17 november 2018
Zondag 25 november 2018
Zaterdag 1 december 2018

Kofferbakverkoop Rv11
Vers en Gezond Actie
Algemene vergadering
Onder Onsje
Prinsenbal
Jeugdprinsenbal
Prinsentreffen

VERS EN GEZOND ACTIE
Op woensdag 12 september a.s. is het weer tijd voord
de Vers en Gezond Actie.
Vrijwilligers van CV De Plattevonder komen dan
vanaf 18.00 uur langs om deze groente/fruitpakketten
aan te bieden. De precieze inhoud van het pakket
wordt nog op Facebook gepubliceerd. Door het
kopen van een vers en gezond pakket steun je onze
vereniging.
Extra handjes zijn altijd welkom, dus heb je tijd en
wil je meehelpen, geef je dan op via je buurtschap.
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KOFFERBAKVERKOOP
Op zondag 9 september a.s. organiseert onze Raad van Elf
een Kofferbakverkoop. Op deze markt, kun je vanuit je auto,
busje of aanhanger je overbodige spulletjes aanbieden. Wil
je je hiervoor aanmelden? Stuur dan een mailtje naar
kofferbakverkoopplattevonder@gmail.com
Heb je niets te verkopen? Kom
dan lekker struinen en vind
misschien wel dat naar waar je al
heel lang naar op zoek was!
Locatie is de Pastorietuin.

SOCIAL MEDIA
Steeds meer mensen vinden ons via de Social Media. We zijn dan ook volop in beweging en
vinden het leuk als je ons volgt. Ook “de Jeugd” is heel actief en heeft een eigen Instagram
account! Volg ons, vinden we leuk!

Email:

info@cvdeplattevonder.nl

Internet:

www.cvdeplattevonder.nl

Facebook:

CV de Plattevonder

Instagram:

@cvdeplattevonder en @jeugdcvdeplattevonder

Twitter:

@cvplattevonder

Snapchat:

cvplattevonder
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Veiligheid en Preventie
WhatsApp buurtpreventie
• Actieve en oplettende buurtbewoners zijn waardevol.
• Inbrekers en overlastplegers vinden ze niet prettig, en dat is precies de bedoeling!
• Via een WhatsApp groep met buurtgenoten kunt u uw buurt veiliger maken.
Informatie:
• Op www.someren.nl vindt u een stappenplan hoe u een WhatsApp groep kunt starten.
• Bij het Klant Contact Centrum zijn gratis folders af te halen over het oprichten en de
spelregels van een WhatsApp groep.
• Ook kunt u stickers afhalen bij het Klant Contact Centrum voor op de ramen, deuren en
brievenbussen, zodat u kunt laten zien dat er een WhatsApp groep actief is in de buurt.
• Voor uw wijk is een bord beschikbaar om een WhatsApp groep kenbaar te maken. U
kunt een bord aanvragen via gemeente@someren.nl.
Melden:
• Als u een WhatsApp groep beheert of er een gaat starten, geef dit dan door aan de
gemeente via gemeente@someren.nl
Wijkagenten
• De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk.
• Hij of zij signaleert sociale problemen, kleine criminaliteit, milieu- en
verkeersproblemen en speelt hierin een adviserende rol.
• De wijkagenten zijn te bereiken via 0900-8844.
• U kunt ook op www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten een contactformulier invullen.
De wijkagent neemt dan contact met u op.
Wijkagenten in Someren:
• Evert Brongers voor: Someren-Centrum, Waterdael 1,2 en 3, Hoeven, Varendonck
College Someren
• Marianne van Kempen voor: Someren-Noord en Lierop
• Iris Ramaekers voor: Het Loove, Someren-Eind en Someren-Heide
Contactgegevens politie:
• Spoedsituaties: 112
• Politie nodig zonder spoed: 0900-8844
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